
๑ 
 

สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวง ประจ าปี ๒๕๕๕ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

มิติที่ ๑  ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
๑.๑  มีนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับความโปร่งใส 

กจ. ๔  ๐  ไม่มีการก าหนดนโยบายด้านความ

โปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  

 ๑  มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

 ๒  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๑ 

และมีการสื่อสารถึงความส าคัญของ
นโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ไปยังเจ้าหน้าท่ีทุก
ระดับ 

 ๓  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๒ 

และมีการจัดท ายุทธศาสตร์ หรือแผนการ
ด าเนินการจัดสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 

 ๔  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๓ 

และมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์หรือ
ตามแผนการด าเนินการจัดสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน 

 ๕  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๔ 

และมผีลส าเร็จในการจัดสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสในหน่วยงาน เช่น ได้รับ

๑. กรมทางหลวงได้มีการทบทวนนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
๒. มีการเผยแพร่ชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดรู้
ถึงผลประโยชน์ของการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 
๓. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐที่สอดคล้องกับนโยบายกรมทางหลวง 
และนโยบายด้านความโปร่งใสการเสริมสร้าง
คุณธรรม โดยได้แจ้งเวียนให้หน่วยงาน
รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
๔. หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงจัดท า
รายงานผลการด าเนินการตามแผน        
ปฏิบัติการฯ ทุก ๓ เดือน 
 

๑. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ. 
๘/๗๔๕๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ แจ้งเวียนประกาศนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
๒. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ. 
๘/- ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๕ ชี้แจงผลประโยชน์การให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน     
การพัฒนาและตรวจสอบ         
การปฏิบัติงาน 
๓. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.
๘/๑๒๖๑๘ ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ การจัด  
ท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐของหน่วยงานใน
สังกัดกรมทางหลวง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เอกสารแนบ ๒ 



๒ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

รางวัล ได้รับการยกย่องชมเชย หรือ    
สามารถระบุผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ หรือแผน
อย่างเป็นรูปธรรม 

๔. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.
๘/๒๙๙๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ แจ้งเวียนให้หน่วยงานใน
สังกัดกรมทางหลวงรายงานผล   
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง 

๑.๒  บทบาทของผู้บริหาร
ในการส่งเสริมเรื่องความ
โปร่งใสในองค์กร 

กจ. ๕ 
 

 ๐  ผู้บริหารไม่แสดงบทบาทในการส่งเสริม

เรื่องความโปร่งใส 

 ๑  ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

 ๒  ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความ
โปร่งใสของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ๒ ด้าน 

 ๓  ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส
ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน 

 ๔  ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความ
โปร่งใสของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ๔ ด้าน 

ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความโปร่งใส ดังนี้ 
๑. ร่วมท าหน้าที่เป็นประธานใน
คณะกรรมการที่สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ ดังนี้ 
      ๑.๑ คณะกรรมการติดตามและก ากับ
ดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
      ๑.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
      ๑.๓ คณะกรรมการจัดวางและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
๒. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนให้เกิด
การปลุกจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
       ๒.๑ กิจกรรมในวาระเฉลิมฉลอง ๙๙ สู่ 
๑๐๐ ปี กรมทางหลวง 

๑. ค าสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๒๑/
๒๕๕๔  ลงวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและก ากับดูแลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของ        
กรมทางหลวง 
๒. ค าสั่งกรงทางหลวง ที่ จ.๓.๒๐/
๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
กรมทางหลวง 
๓. บันทึกส านักงานประชาสัมพันธ์ 
กรมทางหลวง ที่ สปช. ๑/๕๕๕ ลง
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕  เรื่อง ขอ



๓ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

 ๕  ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความ
โปร่งใสของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน 

       ๒.๒ ประธานในการมอบโล่เกียรติยศ 
รางวัล และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เมื่อวันที่ ๒ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.๓ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรม
ทางหลวง ปีที่ ๑๐๐ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๒.๔ ท าบุญถวายทาน รับฟังการบรรยาย
ธรรมเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒.๕ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวัน
สงกรานต์” เพ่ือร่วมฉลองเนื่องในโอกาส  
๑๐๐ ปี กรมทางหลวง 

๒.๖ เป็นประธานในงานสัมมนาผู้บริหาร
กรมทางหลวง ปี ๒๕๕๕ งานจัดขึ้นเพื่อ
รับทราบนโยบาย และแนวทางการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาเชิง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร 

๒.๗  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท าบุญถวาย
ทานปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์แผ่นดินธรรม 

เชิญร่วมพิธีปล่อยขบวนรถในการ
อ านวยความสะดวกและปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๕ 
๔. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่   
กจ.๗/๒๙๒๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง พิธีรับมอบโล่
เกียรติยศ รางวัลและเกียรติบัตร
ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ  
พลเรือนดีเด่นผู้พัฒนาเว็บไซต์ดีเด่น 
โครงการตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมดีเด่นและวิทยากรผู้สอน
งานดีเด่น ผู้อ านวยการแขวง     
การทาง ผู้อ านวยการส านักงาน
บ ารุงทาง หัวหน้าหมวดการทาง
และหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมดีเด่น  
และนายช่างโครงการดีเด่น ของ          
กรมทางหลวง ประจ าปี ๒๕๕๔ 
๕. บันทึกส านักงานเลขานุการกรม 
ฝ่ายการประชุมฯ ที่ สลน. ๒/
๑๑๙๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม      
พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ก าหนดการจัด
งานวันคล้ายวันสถาปนากรม    



๔ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

แผ่นดินทอง ประจ าปี ๒๕๕๕ 
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมและป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน     
การประเมินผลการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน  
๖. แถลงข่าว“งานก่อสร้างโครงการทางหลวง
สายหลักท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและ
ส่งผลต่อปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ของกรมทางหลวง” เมื่อวันพุธ
ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ทางหลวง ปีที่ ๑๐๐  
๖. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่   
กจ. ๗/๓๖๘๑ ลงวันที่ ๑๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญ
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส "วัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว 
และวันสงกรานต์" เพ่ือร่วมเฉลิม
ฉลองเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี    
กรมทางหลวง 
๗. ภาพข่าวประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์กรมทางหลวง  
๘. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.
๗/๔๔๘๔ ลว. ๒๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๕ เรื่อง การด าเนินงานตาม
แนวอุดมการณ์แผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง ตามมติคณะรัฐมนตรี 
๙. บันทึกกองฝึกอบรม ที่ กอ.๓/
๗๒๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติการจัด
โครงการสัมมนาผู้บริหาร        
กรมทางหลวง ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 
๑๐. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่  



๕ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

กจ.๗/๔๙๑๙ ลงวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญ
ร่วมท าบุญถวายทาน รับฟังการ
บรรยายธรรม เนื่องในโอกาสวัน    
วิสาขบูชา 
๑๑. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่  
กจ.๗/๗๐๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง เสนอโครงการใน
กิจกรรม ๑๐๐ ปี ทางหลวง 

๑.๓  ความพยายาม/ริเริ่ม
ของหน่วยงานในการสร้าง
ความโปร่งใส 

กจ. ๕ 
 ๐  ไม่มีแนวทางหรือกิจกรรมใดเพื่อให้การ

ท างานของหน่วยงานเกิดความโปร่งใส 

 ๑  ในแต่ละปีงบประมาณมกีารคิดริเริ่ม

แนวทางหรือกิจกรรม เพื่อให้การท างาน
ภายในหน่วยงานมีความโปร่งใส ๑ อย่าง 

 ๒  ในแต่ละปีงบประมาณมกีารคิดริเริ่ม

แนวทางหรือกิจกรรม เพื่อให้การท างาน
ภายในหน่วยงานมีความโปร่งใส ๒ อย่าง 

 ๓  ในแต่ละปีงบประมาณมกีารคิดริเริ่ม

แนวทางหรือกิจกรรม เพื่อให้การท างาน
ภายในหน่วยงานมีความโปร่งใส ๓ อย่าง 

 ๔  ในแต่ละปีงบประมาณมกีารคิดริเริ่ม

แนวทางหรือกิจกรรม เพื่อให้การท างาน

กรมทางหลวงมีการคิดริเริ่มแนวทางหรือ
กิจกรรม เพ่ือให้การท างานภายในหน่วยงานมี    
ความโปร่งใส โดยต้องมีกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่
เคยท ามาก่อน ดังนี้ 
๑. กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ 
๒. แนวทางสรุปการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการ จากบัญชีสอบของกรมทางหลวง 
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ บนเว็บไซต์กรม
ทางหลวง 
๓. แนวทางการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูล
งานด้านการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการผ่านทางเว็บไซต์กรมทางหลวง      
บนเว็บไซต์กรมทางหลวง 
๔. กิจกรรมโครงการค าขวัญจริยธรรมประจ า

๑. งานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
ประกาศลงในเว็บเพจสอบบรรจุ   
ในเว็บไซต์กรมทางหลวง 
www.doh.go.th 
๒. เผยแพร่ผลการโหวตโครงการ  
ค าขวัญ ตามบันทึกกองการ
เจ้าหน้าที่ ที่ ๘/๙๑๖๒ ลงวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงในเว็บเพจ
ประมวลจริยธรรมเว็บไซต ์        
กรมทางหลวง 
๓. ตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ กจ. 
๘/๒๐๘๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ เรื่องการลงลายมือชื่อ
รับทราบประมวลจริยธรรม 

http://www.doh.go.th/


๖ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

ภายในหน่วยงานมีความโปร่งใส ๔ อย่าง 

 ๕  ในแต่ละปีงบประมาณมกีารคิดริเริ่ม

แนวทางหรือกิจกรรม เพื่อให้การท างาน
ภายในหน่วยงานมีความโปร่งใส ๕ อย่าง 
และต้องมีกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีไม่เคยท ามา
ก่อน อย่างน้อย ๒ กิจกรรม 

กรมทางหลวง 
๕. กิจกรรมลงลายมือชื่อรับทราบประมวล
จริยธรรมประจ ากรมทางหลวง 

มิติที่ ๒  ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 

๒.๑  การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

สปช. 
 

๕  ๐  ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 ๑  จัดสถานที/่จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารได้โดยสะดวก มีเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
หรือปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ มีป้ายบอก
ถึงที่ต้ังของสถานท่ีหรือศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ท่ีหน่วยงานจัดไว้ส าหรับการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ที่เข้าใจง่าย
และมองเห็นได้ชัดเจน 

 ๒  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๑ 

และ มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ 
ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน (ตามบริบท

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมทางหลวง
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ราชการกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ต้องการ
ให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
ตรวจสอบการด าเนินงานเพื่อสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง 
ส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมทางหลวง 
ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หอเกียรติยศจารึก 
อนุพงษ์ อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ หรือเว็บไซต์
กรมทางหลวง www.doh.go.th เปิดบริการ
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ตั้งแต่วัน
จันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ 
ด าเนินงานโดยฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้ 
รวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหอ
เกียรติยศจารึก อนุพงษ์ อาคาร
เฉลียว วัชรพุกก์ และส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๖ ชั้น ๑ 
กรมทางหลวง 

http://www.doh.go.th/


๗ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

หน้าท่ีของแต่ละกรม) 

 ๓  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๒ 

และ จัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้
ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ชัดเจนและสามารถสืบค้นได้สะดวก 
รวดเร็ว และ มีการมอบหมายให้ผู้บริหาร
ระดับรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ เป็นการเฉพาะ และ เผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา 
ประกาศสอบราคาจัดท าสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่
บนเว็บไซต ์

 ๔  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๓ 

และ จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้
บริการ  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารรายงานให้
ผู้บริหารส่วนราชการทราบอย่าง
สม่ าเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) 
และมีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วโดยมีเรื่องทีส่ามารถตอบสนอง 
หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๕  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๔ 

๑ ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
    การให้บริการรับข้อมูลข่าวสารในศูนย์
ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมทางหลวง 
    ภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้จัดเตรียม
ข้อมูลข่าวสารไว้บริการประชาชนเข้าตรวจดู 
หรือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือค้นหาข้อมูล
ข่าวสารตามที่ต้องการ ตลอดทั้งมีเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 
    ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้บริการให้ประชาชน
เข้าตรวจดู ตามมาตรา ๙ ได้แก่ 

๑. ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผล
โดยตรงต่อเอกชน 

๒. นโยบายและการตีความ 
๓. แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
๔. คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๕. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงใน      

ราชกิจจานุเบกษา ที่ได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่
ตามจ านวนพอสมควรแล้ว 

๖. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะ



๘ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

และเผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็น
ที่สาธารณะให้ความสนใจส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรง และเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ (Core 
function) โดยเฉพาะการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง เช่น รายงาน
การศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการ
ขนาดใหญ่ รายงานการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการขนาดใหญ่ 
สัญญาสัมปทาน สัญญากับบริษัทเอกชน 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งและการได้รับ
ผลประโยชน์อ่ืนของผู้บริหาร เป็นต้น 

เป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ
เอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 

๗. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดย
มติคณะรัฐมนตรีโดยระบุรายชื่อรายงานทาง
วิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูล
ข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณา 

๘. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผล
การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

ส านักงานประชาสัมพันธ์ได้มีการปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ และมีการ
จัดเก็บสถิติและสรุปรายงานการเข้ารับบริการ
ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๒  การมีมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชนและ
ประกาศให้ทราบ 

สพร. และ 
สด. 

 
 
 
 
 

 

๕ 
 ๐  ไม่มีการก าหนดมาตรฐานและ

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

 ๑  มีการก าหนดมาตรฐานและข้ันตอน

การให้บริการประชาชน 

 ๒  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๑ 

และประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชนเฉพาะภายในสถานท่ี
ให้บริการ 

๑. มีการจัดท าแผ่นพับเผยแพร่เรื่องการจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้ถูกเวนคืน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชนทราบ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดเรื่อง   
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในเว็บไซต์ 
๓. จัดให้ประชาชนสอบถามข้อมูลงานจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินสายทางต่างๆ ทั่วประเทศผ่าน 
call center ๑๕๘๖ 
๔. กรมทางหลวงได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ

๑. แผ่นพับของส านักจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน และแบบสอบถามความพึง
พอใจเพ่ือประเมินผลการด าเนินการ 
๒. เว็บไซต์ส านักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
(www.doh.go.th) 
๓. หน่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ/
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินพบ
ประชาชน เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ
กับประชาชน ก่อนเข้าด าเนินการ

http://www.doh.go.th/


๙ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

 ๓  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๒ 

และประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชนเฉพาะภายในกรม
หรือเทียบเท่า 

 ๔  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๓ 

และประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชนทางเว็บไซต ์

 ๕  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๔ 

และประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชนทางช่องทางอื่นๆ 
เพิ่มอีก อย่างน้อย ๑ ช่องทาง 

 

 

ราชการของกรมทางหลวงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน 
๕. กรมทางหลวงได้จัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกรมทางหลวงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน  
๖. ได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมทางหลวง  

ส ารวจประมาราคาทรัพย์สินที่ถูก
เวนคืน หากมีปัญหาเพิ่มเติมให้แจ้ง
ผ่านศูนย์ call center ๑๕๘๖ ของ
แขวงการทางหรือส านักทางหลวง
เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน หรือรับเพื่อส่ง
ต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบ 

๒.๓  การมีระบบตรวจสอบ
ภายในที่ด าเนินการ
ตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/
บัญชี 

สตภ. ๕ 
 

 ๐  ไม่มีระบบตรวจสอบภายในของ

ส านัก/กอง 

 ๑  มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง 

เฉพาะเรื่องเงิน/บัญชี 

 ๒  มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง 

มากกว่าเร่ืองเงิน/บัญชี ๑ ระบบ 

 ๓  มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง 

มากกว่าเร่ืองเงิน/บัญชี ๒ ระบบ 

 ๔  มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง 

ส านักงานตรวจสอบภายในมีระบบ
ตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๙ ระบบ 
ดังนี้ 

๑. ระบบการควบคุมภายใน 
๒. ระบบการบริหารความเสี่ยง 
๓. ระบบการบริหารงบประมาณ 
๔. ระบบการบริหารพัสดุ 
๕. ระบบการด าเนินงาน 
๖. ระบบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ

ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 

๑. แผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ สตภ.
๑/๕๑๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๔ 
๒. รายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปี 



๑๐ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

มากกว่าเร่ืองเงิน/บัญชี ๓ ระบบ 

 ๕  มีระบบตรวจสอบภายในส านัก/กอง 

มากกว่าเร่ืองเงิน/บัญชี ๔ ระบบ 

๗. ระบบสารสนเทศ 
๘. ระบบงานหมวดการทาง 
๙. ระบบอ่ืนๆ เช่น จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

วิเคราะห์และตรวจสอบ งานอ านวย      
ความปลอดภัย งานปรับซ่อม 

๒.๔  การเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานและผลการ
ประเมินตนเองต่อสาธารณะ 

สตภ.  ๓ 
 ๐  ไม่มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและ

ผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 

 ๑  มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผล

การประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 ๒  มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผล

การประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วย
ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับ
กอง/ส านัก ขึ้นไป 

 ๓  มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผล

การประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วย
ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับ
กอง/ส านัก ขึ้นไป และต่อสาธารณะ
อย่างน้อย ๑ ช่องทาง 

 ๔  มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผล

การประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วย
ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับ
กอง/ส านัก ขึ้นไป และต่อสาธารณะ

มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการ
ประเมินตนเองภายในหน่วยงาน จ านวน ๓ 
เรื่อง ดังนี้ 

๑. รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และ
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ 

๒. เผยแพร่สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ๓ เดือน/ครั้ง ผ่านทาง
หนังสือเวียนทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓. เผยแพร่ผลการประเมินตนเองของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้หน่วยงาน
ภายนอก (สาธารณะ) ๑ ช่องทาง ได้แก่ 
หนังสือเวียนถึงกลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง กระทรวงคมนาคม และส านักก ากับ
และพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง 

๑. รายงานผลการตรวจสอบทุก
หน่วยรับตรวจสอบแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ที่ อทล. สั่งการ 
๒. บันทึกส านักงานตรวจสอบ
ภายใน ที่ 

 สตภ.๑/๔๘ ลงวันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๕๕ เรื่องสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๔-มกราคม 
๒๕๕๕) บันทึกแจ้งเวียนให้ทุก
หน่วยงานภายในกรมทางหลวง
ทราบ ที่ สตภ.๑/๗๗ ลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 สตภ.๑/๒๗๕ ลงวันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๕ เรื่องสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน



๑๑ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

อย่างน้อย ๒ ช่องทาง 

 ๕  มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผล

การประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วย
ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับ
กอง/ส านัก ขึ้นไป และต่อสาธารณะ
อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มีนาคม 
๒๕๕๕) บันทึกแจ้งเวียนให้ทุก
หน่วยงานภายในกรมทางหลวง ที่ 
สตภ.๑/๒๙๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ 
๓. บันทึกส านักงานตรวจสอบ
ภายในที่  

 คค ๐๖๐๒/๕๐ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงกลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
กระทรวงคมนาคม 

 คค ๐๖๐๒/๔๙ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงส านักก ากับ
และพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง 

๒.๕ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติราชการ 

สสช. ๕ 
 ๐  ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 

 ๑  เผยแพร่งานตามภารกิจหลักของ

หน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบโดย
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น website 
หรือเอกสารรายงานประจ าปี 

กรมทางหลวงมีการด าเนินการเผยแพร่
กิจกรรม/โครงการตามงานภารกิจหลักของ
กรมทางหลวงให้สาธารณชนได้รับทราบผ่าน
เว็บไซต์ของกรมทางหลวงและรายงาน
ประจ าปีของกรมทางหลวง 

โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของ

๑. รายงานประจ าปีของกรมทาง
หลวง 
๒. ตัวอย่างรายงานสรุปผลความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียผ่านเวทีการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 



๑๒ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

หน่วยงานนโยบายการบริหารประเด็น
การก าหนดนโยบายสาธารณะ 
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ประเด็น
การควบคุม ก ากับดูแล ติดตามตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบการ  
การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในแต่ละเรื่อง 
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการประเด็น
เกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
หน่วยงานบริการ ประเด็นภารกิจ
หลักการบริการของหน่วยงาน 

 ๒  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๑ 

และมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง 
และกระบวนการต่างๆ ในภารกิจหลักไม่
น้อยกว่า ๕๐% 

 ๓  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๒ 

และมีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยระบุประเด็นท่ีต้องการสร้างการมี
ส่วนร่วม ซึ่งต้องเป็นประเด็นท่ีมีความ
สอดคล้องกับภารกิจหลัก 

 ๔  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๓ 

และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

๑. เว็บไซต์กรมทางหลวง 
www.doh.go.th 

๒. สื่อโทรทัศน์ ประกอบด้วย ๑) รายการ
สื่อกลางทางหลวง ๒) รายการสองข้างทาง
หลวง ๓) รายการอัพเดททางหลวง และ ๔) 
รายการ ๑๕๘๖ สายด่วนกรมทางหลวง 

๓. สายด่วนกรมทางหลวง ๑๕๘๖ 
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัย

บนทางหลวง 
๕. หอเกียรติยศจารึกอนุพงษ์ 
๖. ติดต่อโดยตรงกับส านักทางหลวงและ

แขวงการทางทั่วประเทศ 
๗. ติดต่อโดยตรงกับส านักงานก่อสร้าง

โครงการต่างๆ ในพื้นที่มีการก่อสร้าง 
๘. เวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนโครงการต่างๆ ที่กรมทางหลวงจัด
ให้มีข้ึนในขั้นตอนการวางแผนและข้ันตอนการ
ส ารวจและออกแบบรายละเอียด 

กรมทางหลวงได้มีการก าหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
มีการส่งเสริมให้มีการน ามาปฏิบัติประกอบใน

๓. สรุปผลความคิดเห็นของ
ประชาชนในรอบ ๑ ปี ในรายงาน
ประจ าปีของกรมทางหลวง 

http://www.doh.go.th/


๑๓ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

ภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ 
๕๐%  โดยประชาชนดังกล่าวอาจมี
คุณสมบัติ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ 
ฯลฯ 

 ๕  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๔ 

และให้ประชาชนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
ระดับ ๔ คะแนนเข้ามามีส่วนร่วมตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ 
๗๐% ขึ้นไป ของจ านวนภารกิจท่ี
ด าเนินการ 

 
 

การด าเนินการภารกิจหลักของกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงมีการส่งเสริมให้ประชาชน

เข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจหลักโดย
ก าหนดให้สายทางใหม่ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน 
๑๙ โครงการ ให้ด าเนินการตามแนวทางการ
ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส าหรับโครงการก่อสร้างและบูรณะบ ารุงทาง
หลวง ที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนกรมทางหลวงได้จัดท าขึ้น 

มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

กจ. ๕  ๐  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจ

ส่วนตัว ไม่มีคู่มือ ไม่มีการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือไม่มีการใช้
เทคโนโลย ี

 ๑  มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีอยูใ่น

ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 ๒  มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีอยูใ่น

ภารกิจหลักของหน่วยงาน และ มีคู่มือ
หรือมีการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ กระบวนงาน 

๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนงานตาม
ภารกิจหลักของกรมทางหลวง ดังนี้ 

๑.๑ กระบวนการก่อสร้างทางหลวง 
๑.๒ กระบวนกรบ ารุงรักษาทาง 
๑.๓ กระบวนการอ านวยความปลอดภัย 

๒. มีคู่มือหรือมีการก าหนดมาตรฐาน       
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๒.๑ คู่มือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง 

๑. คู่มือ Work Manual 
๒. เอกสารสรุปการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. เผยแพร่คู่มือและระเบียบต่างๆ
บนเว็บไซต์กรมทางหลวง 
www.doh.go.th 
 

http://www.doh.go.th/


๑๔ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

 ๓  มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีอยูใ่นภารกิจ

หลักของหน่วยงาน และ มีคู่มือหรือมีการ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างน้อย 
๓ กระบวนงาน 

 ๔  มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีอยูใ่น

ภารกิจหลักของหน่วยงาน และ มีคู่มือ
หรือมีการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย ๔ กระบวนงาน 

 ๕  มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีอยูใ่น

ภารกิจหลักของหน่วยงาน และมีคู่มือ
หรือมีการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย ๕ กระบวนงานขึ้น
ไป 

 
 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒.๒ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
๒.๓ ข้อก าหนดการบรรทุกน้ าหนัก 
๒.๔ ระเบียบการเวนคืนที่ดิน 
๒.๕ ระเบียบการแปลงเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการ
บริหารงานบุคคล 

กจ. ๕ 
 ๐  ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่ง และพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากร 

 ๑  มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง และพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากร และ
ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
บุคลากรทราบ 

๑. มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะของต าแหน่งข้าราชการใน       
กรมทางหลวง เผยแพร่บนเว็บไซต์          
กรมทางหลวง   
๒. มีการประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
ระดับหรือต าแหน่งในเว็บไซต์กรมทางหลวง 
๓. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

๑. ลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ก าหนดความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะในเว็บไซต์
กรมทางหลวง  
๒. ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพ่ือ
เลื่อนระดับหรือต าแหน่งในเว็บไซต์
กรมทางหลวง 
๓. ระบบพัฒนาระบบฐานข้อมูล



๑๕ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

 ๒  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๑ 

และมีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้สมัคร
เพื่อเลื่อนต าแหน่ง หรือพิจารณาความดี
ความชอบ 

 ๓  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๒ 

และมีระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือเลื่อนต าแหน่ง
บุคลากร 

 ๔  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๓ 

และมีการรับฟังความคิดเห็นจาก
บุคลากรภายในประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือเลื่อนต าแหน่ง
บุคลากร 

 ๕  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๔ 

และมีการประกาศผลการพิจารณาความ
ดีความชอบ หรือเลื่อนต าแหน่ง พร้อม
ระบุเหตุผลอย่างชัดเจน 

บุคลากรให้สามารถใช้ประกอบการพิจารณา
เพ่ือเลื่อนระดับและพิจารณาความดีความชอบ
ได้อย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรให้สามารถใช้ประกอบการ
พิจารณาเพื่อเลื่อนระดับ 

๓.๓ การมีระบบบริหาร
ความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 

สผ. ๐ 
 ๐  ไม่มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความ

โปร่งใส 

 ๑  มีการก าหนดเป้าหมายการบริหารความ

เสี่ยงด้านความโปร่งใส 

 ๒  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๑ 

ไม่มีการด าเนินการ  



๑๖ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

และมีการวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยง
ด้านความโปร่งใส และความเสี่ยงท่ีอาจ
เป็นเหตุให้เกิดการทุจริต หรือ ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือการปฏิบัติ
ราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมี
ความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความ
เชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนรวม และการไม่ยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล 

 ๓  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๒ 

และมีการจัดท าแผนหรือกลยุทธ ์และ
กิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยงด้าน
ความโปร่งใส 

 ๔  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๓ 

และมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

 ๕  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๔ 

และมีการติดตามผล และก าหนด
แนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

มิติที่ ๔  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน 

๔.๑ การมีหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ

สปช. ๕ 
 ๐  ไม่มีการก าหนดหน่วยงาน/มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบโดยตรงภายในส านัก/กอง 

กรมทางหลวง ได้มอบให้ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและการ

ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้รวบรวม
ไว้ที่ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร และการ



๑๗ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ในการด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 

 ๑  มีการก าหนดหน่วยงาน/มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ภายในส านัก/กอง ให้

รับผิดชอบรับเร่ืองร้องเรียนเฉพาะเรื่อง 

 ๒  มีการมอบหมายหน่วยงานภายใน

ส านัก/กอง ให้รับผิดชอบรับเร่ือง
ร้องเรียนทุกเร่ือง 

 ๓  มีการมอบหมายหน่วยงานภายใน

ส านัก/กอง ให้รับผิดชอบรับเร่ือง
ร้องเรียนทุกเร่ือง และมีการส่งต่อให้
ผู้รับผิดชอบ 

 ๔  มีการมอบหมายหน่วยงานภายใน

ส านัก/กอง ให้รับผิดชอบรับเร่ือง
ร้องเรียนทุกเร่ือง และมีการส่งต่อให้
ผู้รับผิดชอบ และมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธใ์ห้ บุคลากรภายในกรม
ทราบ (ว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ) 

 ๕  มีการมอบหมายหน่วยงานภายใน

ส านัก/กอง ให้รับผิดชอบรับเร่ือง
ร้องเรียนทุกเร่ือง และมีการส่งต่อให้
ผู้รับผิดชอบ และมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธใ์ห้ บุคลากรภายในและ
ภายนอกกรมทราบ (ว่าได้มีการ

ให้บริการประชาชน) เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การบริการจัดการข้อร้องเรียนการด าเนินการ
ของกรมทางหลวง โดยส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนในหลายๆ ช่องทาง เช่น ทางเว็บไซด์
กรมทางหลวง ทางสายด่วนกรมทางหลวง 
๑๕๘๖ ทางจดหมาย ทางอีเมล์ฯ และได้
รวบรวมข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ เว็บไซต์กรม
ทางหลวง www.doh.go.th เมนู ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ 

ส าหรับการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ได้
ใช้หลักบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยให้
ทุกหน่วยงานของกรมทางหลวงมีส่วนร่วมใน
การรับเรื่อง-ตอบข้อร้องเรียนซึ่งมีรายชื่อผู้
ประสานงานด้านข้อร้องเรียนร้องทุกข์จาก
หน่วยงานของกรมทางหลวงเป็นผู้ดูแลและ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนในเบื้องต้น ผ่านระบบ
สารสนเทศ เว็บไซต์กรมทางหลวง 
www.doh.go.th เมนู ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ 

นอกจากนี้ส านักงานฯ ได้ร่างหนังสือ
เสนอให้อธิบดีกรมทางหลวง เพื่อโปรดทราบ

ให้บริการประชาชน ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๖ ชั้น ๑ 
กรมทางหลวง หรือตรวจสอบข้อมูล
ความโปร่งใสได้ที่ www.doh.go.th 
เมนู ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

http://www.doh.go.th/


๑๘ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

มอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ) และสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
แก้ไขข้อร้องเรียนและมีการส่งเรื่องสั่งการผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส ตรวจสอบได้ประชาชน
ทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนได้ที่ www.doh.go.th เมนู ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยในเว็บไซต์จะ
สามารถดาวน์โหลด ขั้นตอนการด าเนินงาน 
และคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์อีกด้วย 

 
๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติ
ในการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 

สปช. ๕ 
 

 

 ๐  ไม่มีการก าหนดระเบียบในการ

ด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน 

 ๑  มีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนด

ระเบียบในการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 

 ๒  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๑ 

และมีระเบียบการปฏิบัตใินการ
ด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 

 ๓  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๒ 

และมีขั้นตอนปฏิบัติในการด าเนินการต่อ
ข้อร้องเรียน 

 ๔  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๓ 

กรมทางหลวงได้มีการจัดตั้งคณะท างาน
เพ่ือก าหนดระเบียบในการด าเนินงานโดย
มอบหมายให้ส านักงานประชาสัมพันธ์ โดย
ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและการให้บริการประชาชน 
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งส านักงานฯ ได้มีการ
จัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Work manual) คู่มือการ
ร้องเรียนร้องทุกข์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
กรมทางหลวง www.doh.go.th เมนู ศูนย์
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และผ่านระบบ       
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักงานประชาสัมพันธ์ โดยฝ่ายข้อมูล
ข่าวสารและการให้บริการประชาชน 

ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้
รวบรวมไว้ที่ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและ
การให้บริการประชาชน ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๖ ชั้น ๑ 
กรมทางหลวง หรือตรวจสอบ
ข้อมูลความโปร่งใสได้ที่ 
www.doh.go.th เมนู ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 



๑๙ 
 

ประเด็นหลัก 
(ตัวช้ีวัด) 

ผู้รับผิดชอบ 
คะแนน
ประเมิน ระดับคะแนนประเมิน ค าอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ หลักฐานที่ใช้อ้างอิง 

และเผยแพร่ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ
ให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ 

 ๕  มีการด าเนินการตามคะแนนระดับที่ ๔ 

และมีการรายงานผลการด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียน 

 

 


